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خة   -1 ــفویة مؤرَّ ــباط/فبرایر    6تلقَّت األمانة مذكرة ش ــالمیة   2023ش من البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلس
 لدى الوكالة.

م طیھ المذكرة الشفویة لكي تطَّلع علیھا جمیع الدول األعضاء. -2 وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّ
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 إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 

 البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلسالمیة
 لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى

 1491354الرقم  

تھدي البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلســالمیة لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى في  
فھا أن ترســل طیھ ھذه المذكرة اإلیضــاحیة بخصــوص   فیینا تحیاتھا إلى أمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ویشــّرِ

ق والرصـــد في جمھوریة إیران اإلســـالمیة على ) بشـــأن "التحقُّ GOV/INF/2023/1تقریر المدیر العام (الوثیقة  
)" وعلى ضوء البیان المشترك بین الوالیات المتحدة  2015(  2231ـضوء قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  
 في ھذا الصدد.  2023شباط/فبرایر   3) المؤرخ E3ومجموعة الدول األوروبیة الثالث (مجموعة 

إلثراء الوقود،    افوردوفي محـطة    2023ـكانون الـثاني/یـنایر    21  في عملـیة تفتیش غیر معلـنة أجرـیت في 
ل المرفق بالتفصـیل أن قسـم   .D2و С2أُثیرت مشـكلة تقنیة بشـأن الربط بین السـلسـلتین التعاقبیتین   وأوضـح مشـغِّ

  م: % من خالل الرسـالة رق60الضـمانات المختص في الوكالة قد أُعِلم بإنتاج الیورانیوم المثرى بنسـبة تصـل إلى  
М/137/315/3471 وھناك شرح كامل متوفر منذ بضعة أشھر لمسألة  2022تشرین الثاني/نوفمبر    17، المؤرخة ،

الوارد في اســـتبیان   4في وصـــف العملیة المتعلق بنمط التشـــغیل   D2و С2الربط بین الســـلســـلتین التعاقبیتین  
ن ھذا الوصـ  لمحطة فوردو إلثراء الوقود.المعلومات التصـمیمیة   ف معلومات مفصـلة، تحققت منھا الوكالة  وتضـمَّ

  مقترنین عند العمل. وذكر أنھما یمكن أن یكونا مسـتقلین أو  D2و С2التعاقبیتین    سـابقاً، عن حالة عمل السـلسـلتین
"وصــــف    تماماً مع ما ورد في المرفق المعنون وتتوافق عملیة التشــــغیل في محطة فوردو إلثراء الوقود بأكملھا

ــدید  العملیة" الملحق ب ــة إنتاج الیورانیوم الش ــمیمیة الخاص بالمحطة منذ البدایة، وخاص ــتبیان المعلومات التص اس
تبیان المعلومات التصـمیمیة. 4اإلثراء المرتبط بنمط التـشغیل   وال بد من التـشدید على أنھ   الموصـوف في وثیقة اـس

تي سـبق إفادة الوكالة بھا، یتطلب  ال یجري تصـمیم أو ترتیب أو اسـتخدام أي نمط تشـغیل جدید، خالف األنماط ال
 من اتفاق الضمانات الشاملة.  45بالضرورة تعدیل إجراءات الضمانات وفقاً للمادة  

اـبل التـعاون المســـــتمر من ـجاـنب جمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة مع الوـكاـلة خالل جمیع عملـیات   وفي مـق
ــف  التفتیش، بما في ذلك عملیة التفتیش المذكورة أعاله لمحطة فوردو إل ــدر مفتش الوكالة لألسـ ثراء الوقود، أصـ

تقریراً مـشوھاً أدى إلى اـستنتاج ال أـساس لھ من الـصحة باـستخدام نمط تـشغیل جدید في المرفق دون إخطار مـسبق  
ــتبیان المعلومات   للوكالة. ــغیل ھذا من باب التوقع في اســ ــوء فھم من المفتش حیث ورد نمط التشــ وكان ھذا ســ

د    2023كانون الثاني/ینایر   25ر اإلشـــارة إلى أنھ أثناء عملیة التفتیش المنفَّذة في وتجد التصـــمیمیة المقدَّم. قد ُزّوِ
المفتـشون بجمیع الـسجالت ذات الـصلة بما في ذلك اـستبیان المعلومات التـصمیمیة واـستُدِرك ـسوء الفھم على النحو  

ــلوا   الواجب ولم یعد لھ وجود. ــي الوكالة اتصــ وبعد اإلبالغ عن الحالة، تلقوا    بفییناومن الجدیر بالذكر أن مفتشــ
ل شفوی�ا دون أي لبس عن إقرارھم بالعملیة التي تم التحقق منھا.  تأكیداً وأعربوا للمشغِّ

ــف للغایة أن المدیر العام والوكالة، خالفاً تماماً لما حدث على أرض الواقع أثناء التفتیش، قد    ومن المؤس
ــریة تخص  GOV/INF/2023-1أدلیا ببیان مصــــحوب بتقریر خاطئ (الوثیقة   ) إلى جانب تســــریب معلومات ســ

بشــكل روتیني في جمیع عملیات    الضــمانات إلى وســائل اإلعالم، بھدف تحویل مســألة تقنیة للغایة یجري تناولھا
لمي لدى جمھوریة إیران   ة الـستخدامھا كما ھو معتاد ضـد البرنامج النووي الـس اـس یة حـس یاـس التفتیش إلى قضـیة ـس

 اإلسالمیة.
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وھذه المرة، اـستُخِدم ـسوء الفھم لدى مفتـشي الوكالة بـشكل مثیر للدھـشة لتقدیم ـشرح خاطئ لمـسألة تتعلق   
 في المائة.  60خص نمط تشغیل مرفق محطة فوردو إلثراء الوقود بنسبة إثراء قدرھا بإجراءات الضمانات التي ت

ة    ا المتعلـق اتـھ اً بجمیع التزاـم د أوـفت دائـم ة ـق ة إیران اإلســـــالمـی ة أن جمھورـی اـل داً للوـك ومن المعروف جـی
میة في ضـــوء  بالضـــمانات، وأن الوكالة قد نفَّذت كذلك تدابیر ضـــمانات قویة للغایة في جمھوریة إیران اإلســـال

ویمكن بسـھولة الحكم على مدى تعاون جمھوریة إیران اإلسـالمیة الثابت   تعھدات خطة العمل الشـاملة المشـتركة.
على مدار الفترة التي أـصدرت الوكالة خاللھا خمـسة عـشر تقریراً متتالی�ا في إطار خطة العمل الـشاملة المـشتركة،  

ا أي التزاـمات أخرى ـخارج إـطار اتـفاـقات  مع األـخذ في االعتـبار أن جمھورـیة إیران اإل ســـــالمـیة لیس ـلدیـھا ـحالیـ�
 الضمانات الشاملة.

ومما یثیر قلقاً بالغاً أن المشـــكلة التي حدثت بســـبب ســـوء الفھم الذي انتھى إلیھ المفتش وأبلغ بھ الوكالة   
فاق الـضمانات الـشاملة، مع یـُساء اـستخدامھا اآلن عمداً للتـشكیك في التزامات جمھوریة إیران اإلـسالمیة بموجب ات

بـعد تحقق    2023ـكانون الـثاني/یـنایر    25مراـعاة أن المســـــأـلة ـقد اســــــتُدرـكت على النحو الواـجب في المرفق في 
وتتوافر مجموعة  المفتشــین من نمط التشــغیل الُمعلَن في اســتبیان المعلومات التصــمیمیة (والذي لم یجر تغییره).

 دعم ھذا االدعاء، إذا لزم األمر.كاملة من الوثائق واألدلَّة التي ت

وكما جرى التأكید في مناســبات مختلفة واســتناداً إلى الموقف المبدئي لجمھوریة إیران اإلســالمیة، فإن  
جمھوریة إیران اإلـسالمیة ال ترغب في إفـساد العالقة الجیدة مع الوكالة وتعمیق الوـضع الحالي الذي یـشوب خطة 

ــألة تقنیة  العمل الشــاملة المشــتركة، ولكنھ ــتبعاد إمكانیة اســتخدام مس ا تھدف إلى اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة الس
تحت أي ذریعة ذات دوافع ســیاســیة إلقامة ســتار من الدخان أمام البرنامج النووي الســلمي لدى جمھوریة إیران  

خالل مسـارھا وغني عن القول إن مسـألة الضـمانات ینبغي أن تسـیر بطریقة موضـوعیة ومھنیة من  اإلسـالمیة.
 وإجراءاتھا الخاصة.

وما فتئت جمھوریة إیران اإلسـالمیة تقدم دعمھا المطلق للوكالة للوفاء بوالیتھا وتشـارك بشـكل بنَّاٍء من  
ا مع   اونـھ ة.أـجل تعزیز تـع اـل ده    وعلى  الوـك اون وتوطـی ذا التـع اظ على ـھ د على أن الحـف أكـی نفس المنوال، ینبغي الـت

لجانبین االســتعداد وبذل الجھود على المســتوى المھني، ألن ھذا الھدف لن یتحقق  بشــكل أكبر یتطلب إبداء كال ا
یضـحي من أجل تحسـین العالقة، مع األخذ في االعتبار   -وھو جمھوریة إیران اإلسـالمیة   -فقط من جانب واحد  

 أن أھل الشر ال یدخرون جھداً لركوب األمواج الجدیدة التي تقّوِض ھذا التعاون.

وتود البعـثة اـلدائـمة لجمھورـیة إیران اإلســـــالمـیة أن تطـلب إلى أـماـنة الوـكاـلة اـلدولـیة للـطاـقة اـلذرـیة تعمیم   
 .INFCIRCھذه المذكرة اإلیضاحیة على الدول األعضاء ونشرھا في شكل نشرة إعالمیة  

والمنظمات الدولیة األخرى في وتغتنم البعثة الدائمة لجمھوریة إیران اإلـسالمیة لدى مكتب األمم المتحدة   
 فیینا ھذه الفرصة لتعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن أسمى آیات تقدیرھا.

 2023شباط/فبرایر    6فیینا،  

 [الختم]

 [التوقیع]
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